
Bij HSV nemen we maatregelen om de verspreiding van het Corona virus te beperken. We willen graag dat onze gasten, leden en de 

vrijwilligers veilig zijn op de club en in de HSV kantine, De Basis. Daarom nemen we voorlopig de volgende maatregelen: 

 
 

ZATERDAG 
 

 Op zaterdag is de kantine geopend van 08:15 uur 
tot uiterlijk 17:00 uur.  
(45 min voor de eerste en na de laatste wedstrijd) 

 

 Op zaterdag is de kantine alleen open voor het 
afhalen van dranken en etenswaren. 

 

 Het assortiment bestaat uit koffie, thee, frisdrank 
en versnaperingen zoals saucijzenbroodjes, 
frikandelbroodjes, krentenbollen, gevulde koeken 
en snoep.  
De keuken blijft vooralsnog gesloten. 

 

 Er zijn looplijnen zichtbaar gemaakt voor koffie / 
toiletten door stickers op de vloer.  
Ziet u dat druk is.. help dan om de drukte te 
verspreiden en kom aub een paar minuten later 
terug. 

 

 Er zijn zitplaatsen op de tribune. Neem plaats op 
de hiervoor aangegeven plekken. 

 

ZONDAG 
 

 Op zondag is de kantine geopend van 10:00 uur tot uiterlijk 17:30 uur 
 

 Het assortiment bestaat uit koffie, thee, frisdrank en versnaperingen zoals 
saucijzenbroodjes, frikandelbroodjes, krentenbollen, gevulde koeken en snoep.  
De keuken blijft vooralsnog gesloten. 

 
 Er zijn looplijnen zichtbaar gemaakt voor koffie/bar en toiletten door stickers op de vloer. 

Ziet u dat druk is.. help dan om de drukte te verspreiden en kom aub een paar minuten 
later terug. 
 

 Tussen 14.00 en 14.30 uur zal de kantine een half uur niet toegankelijk zijn, vanwege 

luchten en extra schoonmaak. Er wordt dan niet verkocht of geschonken. 

 

 Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijden alcoholhoudende dranken mee naar 

buiten te nemen. Deze kunnen wel worden gebruikt op de zitplekken in de kantine.  

 Tussen 12.00 en 13.30 en tussen 16.00 en 17.30 is het mogelijk om een biertje mee te 

nemen naar de aangegeven zitplekken (stickers) op de tribune. Wel wordt verwacht dat 

de afstand wordt gerespecteerd. Als dat niet gaat werken, zal deze mogelijkheid worden 

ingetrokken.  

 Er zijn 48 zitplekken in de kantine beschikbaar voor de thuisspelende HSV teams:  
12 tafels (maximaal 4 personen per tafel). Als je wilt zitten en er is plek, dan wordt 
medewerking m.b.t. de gezondheidscheck en registratie verwacht. Er zal een 
kantinevrijwilliger zijn om dat te begeleiden.  

 De gegevens worden uitsluitend bewaard voor eventuele ter beschikking stellen aan de 

GGD voor bron- en contactonderzoek, bij later gebleken besmetting. Na 14 dagen worden 

de gegevens vernietigd. Mogelijkheden voor het registreren middels een app worden 

onderzocht. Vooralsnog wordt er een formulier ingevuld. 

 Vol=vol. Wil je wachten op een vrijkomende plek, dan kan dat niet in de kantine zelf. 

Reserveren is mogelijk. Het is aan de kantine coördinator van de dag om de plaatsen toe 

te wijzen.  

 Er zal mogelijk gewerkt worden met een tijdslot: in dat geval wordt gevraagd aan de 

mensen die ’s ochtends al de mogelijkheid voor een zitplaats hebben gehad, plaats te 

maken voor mensen die ’s middags hebben gevoetbald. Ook dit is ter beoordeling aan de 

kantine coördinator en kan afhankelijk zijn van het aantal thuisspelende teams. 

 


